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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό 

Τα Ευρωπαϊκά Έτη χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 80, εστιάζουν σε 
συγκεκριμένα θέματα και διοργανώνονται σε επίπεδο ΕΕ σχεδόν κάθε χρόνο. Τα Ευρωπαϊκά 
Έτη επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη και να επιστήσουν την προσοχή των 
εθνικών κυβερνήσεων σε σημαντικά ζητήματα τα οποία οι χώρες της ΕΕ επιθυμούν από 
κοινού να αναδείξουν. Παραδείγματος χάρη, το 2010 κηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ το 2011 θα αποτελέσει το 
Ευρωπαϊκό Έτος εθελοντισμού. Η επιλογή του θέματος γίνεται εκ των προτέρων ούτως ώστε 
εγκαίρως να διοργανώνονται οι εκστρατείες και να διεξάγονται οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες.  

Η υφιστάμενη πρόταση για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 αφορά την ενεργό γήρανση. Με το θέμα 
αυτό επιδιώκεται να δημιουργηθεί πλαίσιο ευαισθητοποίησης, να εντοπιστούν  και να 
διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να παροτρυνθούν όχι μόνο οι αρμόδιοι για τη χάραξη 
πολιτικής αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 
προαγάγουν την ιδέα της ενεργητικότητας αλλά και της δράσης στις «γηράσκουσες» γενιές 
της Ευρώπης.  

Όπως και σε προηγούμενα ευρωπαϊκά έτη, τα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνουν 
εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ούτως ώστε να περάσουν καίρια μηνύματα και να 
διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με παραδείγματα ορθών πρακτικών. Η Επιτροπή ευελπιστεί 
επιπλέον να πείσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για 
δράσεις και στόχους εν όψει του 2012 ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να παρουσιαστούν 
απτά επιτεύγματα ήδη στο τέλος του 2012.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα αναζητήσει ειδική χρηματοδότηση για το εν λόγω Έτος 
και προτείνει, όπως συνέβη με ορισμένα προηγούμενα Έτη, να διατεθούν πόροι για τις 
σχετικές με την ενεργό γήρανση εκδηλώσεις κλπ. από διάφορα υφιστάμενα κοινοτικά 
προγράμματα και διοικητικούς προϋπολογισμούς. Μολονότι αυτή η προσέγγιση δεν στερείται 
λογικής δεδομένης της κατάστασης της οικονομίας, ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει το 
πρόβλημα που δημιουργείται λόγω γραμμών του προϋπολογισμού που έχουν προσφάτως 
υποστεί περικοπές και έχουν ήδη δεσμευτεί για την χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων και έργων (βλ. προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης).

Παρατηρήσεις 

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται εν τω μέσω μιας κρίσιμης διαδικασίας 
γήρανσης. Σύμφωνα με ερευνητικά συμπεράσματα και αρχής γενομένης από το 2012, ο 
ευρωπαϊκός ενεργός πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται ενώ ο πληθυσμός ηλικίας άνω 
των 60 ετών θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά περίπου δύο εκατομμύρια άτομα ανά έτος. Οι 
μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται ότι θα παρατηρηθούν στην περίοδο 2015-2035 όταν η γενιά 
της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης θα συνταξιοδοτηθεί. 
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Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε. Η γήρανση του πληθυσμού θα προκαλέσει αυξημένες οικονομικές και 
κοινωνικές πιέσεις τόσο σε χώρες της Ευρώπης όσο και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. 
Μελετώντας τούτες τις ποικίλες προκλήσεις εντούτοις, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι 
ηλικιωμένοι αποτελούν ένα πολύτιμο, συχνά παραμελημένο ανθρώπινο πόρο που 
συνεισφέρει σημαντικά στις κοινωνίες μας. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να προσπαθήσουμε 
να αξιοποιήσουμε περαιτέρω το δυναμικό προσφοράς των ηλικιωμένων στη κοινωνία.

Ο εισηγητής επιθυμεί να επιστήσει τη προσοχή ειδικά στη λέξη «ενεργός». Πρέπει εξάλλου 
να επισημανθεί ότι η λέξη «ενεργός» δεν πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται αποκλειστικά 
και μόνο στην ικανότητα φυσικής δραστηριότητας ή παρατεταμένης συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό αλλά επίσης στη συνεχιζόμενη ενεργή δραστηριότητα του ατόμου στα 
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά δρώμενα.

Ο εισηγητής γνωρίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού εγείρει πολλά και καίρια ζητήματα για 
τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής. Ορισμένα από τα πλέον αξιοσημείωτα εξ αυτών είναι τα 
εξής: 

1. Δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης μακροβιότητας των ανθρώπων, πως μπορεί να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων; 

2. Με ποιους τρόπους μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι ώστε να παραμείνουν ενεργοί 
καθώς μεγαλώνουν;

3. Με ποιους τρόπους μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι νεώτερες γενιές λαμβάνουν υπόψη 
τους τις μεγαλύτερες γενιές; 

4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εξισορρόπησης του ρόλου της οικογένειας και του ρόλου 
του κράτους όσον αφορά την μέριμνα για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη φροντίδας 
καθώς μεγαλώνουν; 

Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την ενεργό γήρανση, θα πρέπει να αναφερθούμε στη 
δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους ηλικιωμένους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν 
αυτοί να εργάζονται, να παραμένουν υγιείς επί μακρύτερο χρονικό διάστημα και να 
συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία με άλλους τρόπους. Ο εθελοντισμός λόγου χάρη 
πρέπει να τύχει υποστήριξης από ευρύ φάσμα πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 
Από αυτή την άποψη, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το έτος του εθελοντισμού προηγείται του 
έτους για την ενεργό γήρανση. Εντούτοις, όπως έχει διαπιστώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο παρελθόν, τα ευρωπαϊκά έτη δεν πρέπει να καταλήξουν να γίνουν απλά επικοινωνιακά 
εργαλεία και πρέπει συνεπώς να καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να 
ενσωματώνονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα τους σε συγκεκριμένες πολιτικές, 
προγράμματα και άλλες οριζόντιες δράσεις ενώ παράλληλα λειτουργούν αυτά ως έναυσμα 
για νέες δράσεις και πολιτικές.

Το ζήτημα της ενεργού γήρανσης πρέπει να αντιμετωπίζεται σε πολλά μέτωπα, εκ των 
οποίων πολύ σημαντικό είναι ο χώρος εργασίας, διότι υφίσταται σε αυτόν η ανάγκη διαρκούς 
παροχής ευκαιριών δια βίου μάθησης και στους μεγαλύτερους εργαζόμενους, προκειμένου να 
συνεχίζουν οι άνθρωποι να είναι ενεργοί. Είναι γεγονός εξάλλου ότι οι μεγαλύτεροι 
χρειάζεται να καταρτίζονται στις νέες τεχνολογίες. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνούμε ότι η 
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μάθηση που δεν παγιδεύεται σε ηλικιακά στεγανά μπορεί να γεφυρώσει και να θεμελιώσει 
την μαθησιακή εμπειρία και να συνεισφέρει στην διάδοση πολιτιστικών αξιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την προώθηση της ενεργού 
γήρανσης. Η υγιής γήρανση μπορεί να 
αυξήσει τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας, να τους επιτρέψει να 
παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να 
βελτιώσει την ατομική ποιότητα της ζωής 
τους και να περιορίσει τις καταπονήσεις 
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.

(5) Το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων 
στην Ευρώπη καθιστά σημαντικότερη από 
ποτέ την ενθάρρυνση της ενεργού 
γήρανσης μέσω της προαγωγής 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών) 
που συμβάλλουν θετικά τόσο στη ψυχική 
όσο και στη σωματική υγεία. Η υγιής 
γήρανση μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή 
των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να 
τους επιτρέψει να παραμένουν ενεργοί 
στην κοινωνία για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να βελτιώσει την ατομική 
ποιότητα της ζωής τους και να περιορίσει 
τις καταπονήσεις των συστημάτων υγείας 
και κοινωνικής προστασίας. Για να 
επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι ηλικιωμένοι να συμμετέχουν σε 
σωματικές και αθλητικές δραστηριότητες 
και πρέπει επίσης να τους δίνεται η 
δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε 
δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις.  
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με θέμα 
«Ευκαιρίες και προκλήσεις της 
δημογραφικής μεταβολής στην Ευρώπη: η 
συνεισφορά των ηλικιωμένων στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», το 
οποίο τόνιζε την ανάγκη για αύξηση των 
δυνατοτήτων ενεργού συμμετοχής των 
ηλικιωμένων, τις νέες οικονομικές 
ευκαιρίες («πολιά οικονομία») που 
προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση 
των ηλικιωμένων για συγκεκριμένα αγαθά 
και υπηρεσίες, καθώς και τη σημασία της 
θετικής δημόσιας εικόνας των
ηλικιωμένων.

(7) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007 το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με θέμα 
«Ευκαιρίες και προκλήσεις της 
δημογραφικής μεταβολής στην Ευρώπη: η 
συνεισφορά των ηλικιωμένων στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», το 
οποίο τόνιζε την ανάγκη για αύξηση των 
δυνατοτήτων ενεργού συμμετοχής των 
ηλικιωμένων, και υπό μορφή εθελοντικής 
εργασίας, τις νέες οικονομικές ευκαιρίες 
(«πολιά οικονομία») που προκύπτουν από 
την αυξανόμενη ζήτηση των ηλικιωμένων 
για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, 
καθώς και τη σημασία της θετικής 
δημόσιας εικόνας των ηλικιωμένων. Στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη διεύρυνση, 
τη γειτνίαση και την ανάπτυξη, μια 
υπηρεσία από συνταξιούχους 
εμπειρογνώμονες, όπως αυτές που 
υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες, μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Η πολύτιμη
εθελοντική εργασία των ηλικιωμένων 
αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα 
ουσιαστικής συνεισφοράς στην κοινωνία 
και την οικονομία, η οποία συνεισφορά 
πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω στο 
μέλλον.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 8 Ιουνίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών: 
ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση», στα 
οποία αναγνωρίζεται ότι, σε όλη την ΕΕ, οι 

(8) Στις 8 Ιουνίου 2009 το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών: 
ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση», στα 
οποία αναγνωρίζεται ότι, σε όλη την ΕΕ, οι 
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ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες 
αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην 
προσπάθειά τους να διάγουν μια ενεργό 
ζωή και να γεράσουν με αξιοπρέπεια, και 
προτείνεται μια σειρά από μέτρα στα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 

ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες 
αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην 
προσπάθειά τους να διάγουν μια ενεργό 
ζωή και να γεράσουν με αξιοπρέπεια, και 
προτείνεται μια σειρά από μέτρα στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες για τα ηλικιωμένα άτομα 
πρωτοβουλίες πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν πολιτιστικές δράσεις και 
δράσεις υπέρ της γενικής ευζωίας, με 
σκοπό να προστατεύονται τα ηλικιωμένα 
άτομα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
τη μοναξιά, μέσω της ενσωμάτωσης και 
της συμμετοχής τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Η επίτευξη αυτών των στόχων 
πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών· 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 

(10) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με 
θέμα «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», τόνιζε τη 
σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού προς 
όφελος της κοινωνικής συνοχής και της 
υψηλότερης παραγωγικότητας. Πρότεινε 
την ανάληψη μιας εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει 
κυρίως να προωθούν τις πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, και την ανάληψη εμβληματικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας». Πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες για 
την προώθηση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών που θα διευρύνουν τις 
γνώσεις των ηλικιωμένων ατόμων και θα 
τους επιτρέψουν να αποκτήσουν τεχνικές 
δεξιότητες. Η επίτευξη αυτών των στόχων 
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με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών. 

πολιτικής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
κυβερνητικών επιπέδων και διαφόρων μη 
κυβερνητικών ενδιαφερόμενων μερών· 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να 
υποστηριχθούν, σε επίπεδο Ένωσης, από 
τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έτους 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι εθνικοί 
συντελεστές θα πρέπει να μεριμνούν για 
τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και τη 
συμμόρφωσή τους με τους γενικούς 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους. 
Προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή 
άλλων οργάνων και ενδιαφερόμενων 
μερών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 
προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο. 

(13) Στην ανακοίνωσή της με θέμα 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
την πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία της 
ΕΕ2020, που υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου 
2010, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ευγηρία, 
προτείνοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση 
του κοινού προγράμματος «αυτόνομη 
διαβίωση υποβοηθούμενη από το 
περιβάλλον» (AAL). Το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη συνιστούσε 
επίσης τη λήψη συντονισμένων μέτρων για 
την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των Ευρωπαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
μιας ομάδας που υπερεκπροσωπείται στο 
πλαίσιο των 150 εκατομμυρίων πολιτών, 
ήτοι περίπου 30% του συνόλου, οι οποίοι 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης 
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στις νέες τεχνολογίες και η παροχή 
κατάρτισης σε αυτές θα αυξήσουν 
σημαντικά τις ευκαιρίες των 
ηλικιωμένων ατόμων να επωφεληθούν 
της διά βίου μάθησης και θα συντελέσουν 
στην άρση εκείνων των εμποδίων στη διά 
βίου μάθηση που οφείλονται στην 
απόσταση και στις αναπηρίες.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία και το σχέδιο δράσης για τις 
αστικές μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού 
έτους από την Ένωση θα συμμορφώνεται 
με τις προτεραιότητες και τους κανόνες 
που ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, 
για υφιστάμενα προγράμματα και 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων 
ευκαιριών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 
προγράμματα και πολιτικές που 

(15) Η ενεργός γήρανση αποτελεί 
αντικείμενο πολλών προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
PROGRESS, το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης και ιδίως το Πρόγραμμα 
Grundtvig, το πρόγραμμα για τη δημόσια 
υγεία, τα ειδικά προγράμματα τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης, το σχέδιο 
δράσης «Η ευγηρία στην κοινωνία της 
πληροφορίας», το κοινό πρόγραμμα 
αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης 
από το περιβάλλον (AAL) για έρευνα και 
καινοτομία, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία με 
πιλοτικά σχέδια με θέμα τις ΤΠΕ για την 
ευγηρία, την προπαρασκευαστική δράση 
CALYPSO για τον κοινωνικό τουρισμό
και το σχέδιο δράσης για τις αστικές 
μετακινήσεις. Η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έτους 
από την Ένωση θα συμμορφώνεται με τις 
προτεραιότητες και τους κανόνες που 
ισχύουν, σε ετήσια ή πολυετή βάση, για 
υφιστάμενα προγράμματα και ανεξάρτητες 
γραμμές του προϋπολογισμού στον τομέα 
της απασχόλησης, των κοινωνικών 



PE452.767v03-00 10/16 AD\856473EL.doc

EL

εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, όπως στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την υγεία, 
την έρευνα, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την περιφερειακή πολιτική 
και την πολιτική μεταφορών, είναι δυνατόν 
να στηρίζουν το ευρωπαϊκό έτος.

υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών. Όπου 
κρίνεται σκόπιμο, προγράμματα και 
πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλους 
τομείς, όπως στην εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, την υγεία, την έρευνα, την 
κοινωνία της πληροφορίας, την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
μεταφορών, είναι δυνατόν να στηρίζουν το 
ευρωπαϊκό έτος.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, 
διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός 
γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία 
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών 
εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με την ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, και 
ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση. Στη 
βάση αυτή, οι στόχοι θα είναι οι 
ακόλουθοι:

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα 
είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία 
των πολιτών για να προωθήσουν την 
ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού που 
κοντεύει ή έχει ξεπεράσει τα 60, και τούτο 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών, να προωθηθεί μια 
αντίληψη για τους ηλικιωμένους ως 
φυσικού και αναπόσπαστου τμήματος της 
κοινωνίας και να προβληθεί η θετική 
συνεισφορά που η ανεκτίμητη εμπειρία 
την οποία έχουν αποκτήσει τα ηλικιωμένα 
άτομα στη διάρκεια της ζωής τους 
μπορεί να έχει για το σύνολο της 
κοινωνίας. Η ενεργός γήρανση 
συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων 
ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, τόσο 
αμειβόμενης όσο και μη αμειβόμενης, 
ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόμενοι να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά 
εργασίας και στη μετάδοση της 
τεχνογνωσίας τους στα παραδοσιακά 
επαγγέλματα, καταπολεμώντας τον 
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κοινωνικό αποκλεισμό με την ενθάρρυνση 
της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, 
και ενθαρρύνοντας την υγιή γήρανση μέσω 
της προαγωγής πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων 
των αθλητικών). Στη βάση αυτή, οι στόχοι 
θα είναι οι ακόλουθοι:

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού 
γήρανσης, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων·

(1) η αύξηση της ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού σχετικά με την αξία της 
ενεργού γήρανσης και η καταπολέμηση 
των αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με 
το γήρας, προκειμένου να τονιστεί η 
χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία και την οικονομία, να προωθηθεί 
η ενεργός γήρανση και να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικότερα το δυναμικό των 
ηλικιωμένων ατόμων μέσω της ανάδειξης 
στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη 
χρήση νέων τεχνολογιών.·

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η ενίσχυση του διαλόγου και η 
ανάπτυξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 
ενεργού γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 

(2) η ενίσχυση του διαλόγου, η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η ανάπτυξη της 
αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών 
μελών και των ενδιαφερόμενων μερών σε 
όλα τα επίπεδα, προκειμένου να 
προωθηθούν οι πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, να εντοπιστούν και να 
διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 
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συνέργειες· ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι 
συνέργειες·

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την 
ενεργό γήρανση.

(3) η διαμόρφωση ενός πλαισίου για 
δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα να 
χαράξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για 
συγκεκριμένους και απτούς στόχους 
σχετικά με την ενεργό γήρανση μέσω της 
εκπόνησης μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών και της τακτικής 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
του πλαισίου και των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων και στόχων.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α)  η διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα 
ενθαρρύνουν όλες τις ηλικιακές ομάδες 
να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους και να διατηρούν σχέσεις 
συλλογικότητας μεταξύ όλων των γενεών, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν οι 
διακρίσεις και η εκμετάλλευση.

Τροπολογία 12
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης·

– εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και 
εκπαίδευσης, μέσω και της χρήσης των 
νέων μέσων και του διαδικτύου·

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών·

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μέσω εθνικών 
συντονιστών και δικτύων επαφής 
συγκροτούμενων από τους συμμετέχοντες 
φορείς στην υλοποίηση των στόχων του 
ευρωπαϊκού έτους·

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
παρακαλούνται να παράσχουν 
περισσότερες ευκαιρίες σε εκείνους που 
προσφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν 
ηλικιωμένα άτομα και να συμμετάσχουν 
σε προγράμματα συγκέντρωσης 
οικονομικών πόρων αξιοποιώντας έτσι 
τον ενθουσιασμό και την εμπειρία τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά 
την υλοποίηση του έτους, λαμβάνουν 
υπόψη τους την ενσωμάτωση της έννοιας 
του φύλου και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή επιφορτισμένο με την 
οργάνωση της συμμετοχής του στο 
ευρωπαϊκό έτος. Οι εθνικοί συντονιστές 
οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τον 
σωστό συντονισμό των εθνικών 
δραστηριοτήτων και για την πλήρη 
δραστηριοποίηση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
έτους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της ενεργού γήρανσης είναι ουκ ολίγες. Η εμπειρία, η 
εμπειρογνωμοσύνη και το δυναμικό τους μπορούν να έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στις προσπάθειες των δημόσιων οργανισμών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
ενταχθούν και να δραστηριοποιηθούν από την αρχή έως το τέλος σε όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των 
εθνικών συντονιστών με σκοπό τον 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν και την υλοποίησή τους στα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των 
εθνικών συντονιστών με σκοπό τον 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δεσμεύσεις 
που αναλήφθηκαν και την υλοποίησή τους 
στα κράτη μέλη.
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